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EFS Västerbotten   Protokoll ST 

     2022-01-27 

Digitalt 

 

 Närvarande: Eric Bergner, Bullmark 

  Kerstin Eriksson, Umeå 

  Pia Fahlgren, Sjöbotten 

  AnnaMaria Gelfgren, Innertavle 

  Thomas Johansson, Ersmark S 

  Susanne Jonsson, Sävar 

 Per Moen, Ånäset 

 Mikael Walter, Boliden   

 Helena Wikström, Umeå 

 

 Adjungerad: Mats Lindberg, df 

  Eva S Bäckström, ek  

  Andreas Berglund, rektor Solvik §7 

  Nils Hedlund, skolpräst Solvik §7 

  Ulla Grönlund, styrelseordförande §7 

   

  § 1 

Inledning Mötesordförande Thomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat. Mats Lindberg inleder med att reflektera över  

kommande söndags tema ”Jesus är vårt hopp”. Vi har ett fantastiskt 

hopp, Gud håller allt i sin hand. Vi ber tillsammans. 

 

  § 2 

Val av justerare Styrelsen beslutar  
att välja Per Moen att tillsammans med mötesordförande justera dagens 

protokoll.  

 

  § 3 

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen fastställs.   

 

  § 4 

Föregående 

styrelseprotokoll 

211118 

Protokollet läggs till handlingarna.  

 § 5 

Styrelsesamtal  

 

 

 

”Att göra lärjungar” av Peter Stenman. Utifrån uppsatsens studium 

framkommer fem drag i en missionell ecklesiologi med fokus på att 

träna lärjungar:  

1) Lev med Guds mission i centrum,  

2) Multiplicera lärjungar,  

3) Kontextualisera lokalt,  

4) Odla missionella praktiker,  

5) Forma missionella gemenskaper. 

Styrelsen reflekterar över texten. 
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 § 6 

Processgruppens 

slutrapport  

En kort redogörelse ges över arbetet och slutdokumentet/ 

framtidsdokumentet. Dokumentet består av sex punkter med 

underrubriker och önskade mål och sträcker sig över en 10-års period. 

 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dokumentet 

att dokumentet redovisas på årsmötet 2022 

att dokumentet årligen lyfts i styrelsearbetet och vid årsmötet 

 

Styrelsen framför ett tack till processgruppens och dess arbete med 

framtidsdokumentet. 
 

 § 7 

Digitalt besök av 

Solviks fhs 

Som en följd av att styrelsen årligen lyfter ”förhållningssätt mellan EFS 

och dess anknutna folkhögskolor” har Solviks folkhögskola inbjudits till 

en stunds samtal med styrelsen. 

 

Ulla Grönlund inleder med att ge en bild av skolans ekonomi, 

investeringar och renoveringar av lokalerna, hur kommande riksdagsval 

kan ändra förutsättningar för folkhögskolor och vikten av god dialog 

med EFS och Svenska kyrkan. Det finns 17 kristna folkhögskolor i 

Sverige och där arbetar man bl a med vad skolorna kan göra 

tillsammans, kursutveckling med gemensam etikett 

Andreas Berglund berättar om skolans utbildningar med 6000 

deltagarveckor och 150 deltagare på heltid. Skolan har allmän kurs, 

särskilda kurser inom musik och kultur/konst, baskurs för deltagare med 

funktionsvariationer, kurser för seniorer och olika profilkurser t.ex. 

konfirmationsläger, samt samarbete med Johannelund och Hagaberg om 

bibelskola och KRIK (kristen idrottskontakt) 

Folkhögskolor har en frihet att utveckla sin egen utbildning, hur kan 

t.ex. Solvik rusta kyrkan och stimulera lekmannaintresset? Styrelsen 

tackar för en inspirerande träff.  

 

Styrelsen summerar. Solvik ser gärna en ökad dialog med 

stiftelsebildarna, kan skolan finnas med i t.ex. en utbildning för 

föreningsstyrelser? Styrelsen och skolan behöver träffas mer 

systematiskt, mer än 1 gång per år. Folkhögskolorna har ett stort hjärta 

hos ungdomar som lärt känna skolorna som plats genom 

konfirmationsläger och nyårsläger. 

 

 § 8 

Reviderat PM     

EFS Västerbottens 

distriktsorganisation 

Styrelsen har tagit del av de korrigeringar i dokumentet som föreslagits 

av utskott och råd. 
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Styrelsen beslutar 

att fastställa reviderat PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation. 
 

 § 9 

Reviderat PM EFS 

Västerbottens val-

beredning 

Styrelsen har tagit del av de korrigeringar i dokumentet som föreslagits 

av AU. 

 

Styrelsen beslutar 

att fastställa reviderat PM för EFS Västerbottens valberedning. 
 

 

 

 § 10 

Förslag sekreterare 

årsmötet 

 

Sekreterarfunktionen vid distriktets årsmöten har ett flertal gånger 

fungerat dåligt. Önskemålet från kansliet är att styrelsen, istället för 

valberedningen, föreslår en sekreterare för årsmötet. Valberedningen är 

informerad.  

 

Styrelsen beslutar   
att föreslå årmötet att välja Christina Bjerle-Johansson som sekreterare 

på årsmötet 2022. 
 

 § 11 

Förslag ledamöter 

EFS riks 

valberedning 

Meddelas att Birgitta Bergner ställer upp som ordinarie ledamot från 

Västerbotten, har tidigare varit suppleant några år.  

 

Styrelsen beslutar  

att välja Birgitta Bergner till ordinarie ledamot i EFS riks valberedning 

2022/2023 

att uppdra till df att föreslå suppleant till styrelsens sammanträde 26/3 

  

 

 § 12 

Föreningskontakt 

2022 

 

Styrelsen ser stora fördelar med att fortsätta med föreningskontakt via 

digitala möten, några gånger under året. I år kommer det att bli aktuellt 

med frågan om EFS Västerbotten ska gå in i EFS. Styrelsen menar att 

digitala möten behöver följas upp med telefonsamtal till de föreningar 

som inte kan närvara digitalt, speciellt vid större frågor. Det är lätt att 

följa upp vilka föreningar som inte närvar vid digitala möten genom den 

rapport som lämnas av det digitala verktyget (Google Meet). 

 

Styrelsen beslutar 

att fortsätta med digitala möten med föreningar några gånger under året 

att uppdra till df att ansvara för dessa möten. 

 

 

  § 13   

Distriktskonferens 

Nära Jesus (NJ) 

2023 

 

AU §8 

Distriktskonferens Nära Jesus har sedan några år flyttas fram till oktober 

månad. Utvärdering visar på en fortsättning, gärna mitten av månaden 

och att konferensen fortsätter att alternera mellan Umeå och Skellefteå. 

 

Konferensen 2023 ska förläggas i Umeå och styrelsen samtalar om 

möjlig lokal. Strömbäcks folkhögskola gynnar relationen och ligger i ett 
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naturskönt område. Tegs kyrka rymmer många besökare och finns nära 

Umeå centrum. 

 

Styrelsen beslutar  

att ge df i uppdrag att se över möjligheten om Strömbäcks folkhögskola 

kan vara en konferenslokal utifrån lokal, teknik och ekonomi mm. Df 

undersöker även om Tegskyrkan är möjlig att boka aktuellt datum. 

att konferensen genomförs under oktober, helst helgen 13-15 oktober 

att beslutet bordläggs till styrelsesammanträdet 26/3 

 

 § 14 

Intern valberedning 

i styrelsen 2022 
Styrelsen beslutar 
att välja Per Moen och Kerstin Eriksson som intern valberedning. 

 

Styrelsen uppmanar alla råd att komma med egna förslag. Viktigt med 

geografisk bredd. Kontakta gärna föreningar direkt. 

 

  

 § 15 

Samtal om gångna 

årets styrelsearbete  

Sammanträden: Kombinationen fysiska möten och digitala möten har 

fungerat bra. Viktigt att beslut i stora frågor sker vid fysiska möten om 

möjligt. Digitala möten förläggs med fördel på kvällstid vardagar. 

Arbetsgrupper inom styrelsen: Bra med arbetsgrupper och att det kan 

växla mellan olika ledamöter i grupperna så att alla får vara med.  

Styrelsens sammansättning: Det är en bra blandning av företrädare för 

små/ stora föreningar utspridda i distriktet. Finns flera olika kompetenser 

som är viktigtiga att ta tillvara.  

Koppling till Salt: Vår koppling till Salt ligger på en styrelseledamot. 

Viktigt att EFS Västerbotten och Salt Västerbotten får del av varandras 

arbete. Verksamhetsrådet (VR) träffar Salts styrelse årligen. 

 

 

 § 16 

Verksamhets-

berättelse 2021 
Styrelsen beslutar  
att verksamhetsberättelsen för 2021 får samma upplägg som tidigare år 

samt att redovisningen på årsmötet görs genom glimtar från den 

verksamhet som kunnat genomföras under året. 

 

Fastställande av verksamhetsberättelsen görs vid sammanträde 26/3. 

 

  

 § 17 

Verksamhetsplan 

2023 
Styrelsen beslutar 

att jobba vidare med samma fokusområden som innevarande år 

att uppdra till df att föreslå verksamhetsplan med verksamhetsrådet som 

bollplank. 

 

  

 § 18 

Bibelfjäll 

ekonomiskt bidrag 

 

 

EFS i Västerbotten har från bibelskolans start på olika sätt bidragit 

ekonomiskt och planeringsmässigt till bibelskolan. EFS i Västerbotten 

och Equmeniakyrkan har under ett antal år varit ”huvudmän” för skolan 

tillsamman med kursansvarig folkhögskola. Första åren bidrog EFS med 

pengar och sedan med 25% tjänst till och med våren 2021. Innevarande 
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läsår (2021-2022) har EFS Västerbotten inte haft någon anställd eller 

gett något bidrag till skolan. Bibelskolan övergår från hösten 2022 att 

vara knuten till Strömbäcks folkhögskola och i samband med det har 

Strömbäck frågat om EFS Västerbotten kan ge bidrag till Bibelfjäll. 

 

EFS Västerbotten har en sluttande gåvoinsamling vilket har förtydligats 

under 2020 och 2021 pga pågående pandemi. För att få en balanserad 

budget för 2022 blev årsmötet tvungen att minska avsatta medel till 

Offensiva satsningar med 90%. Men för att visa att distriktet vill vara 

med och stötta en bibelskola i Västerbotten så föreslås ett litet 

”startbidrag” på ett halvt prisbasbelopp.  

 

Styrelsen beslutar 

att stötta Strömbäcks fhs genom att ge ett startbidrag på ett halvt 

prisbasbelopp för ht 2022. 

 

 § 19 

Underskrift avtal 

Söderkyrkan 

AU menar att ett samarbetskyrkoavtal kan undertecknas av en 

firmatecknare, i detta fallet distriktsföreståndare. Avtalet innehåller inte 

något ekonomiskt åtagande för EFS Västerbotten.  

 

Styrelsen beslutar 

att ge df fullmakt att skriva under samarbetsavtalet mellan Svenska 

kyrkan och EFS gällande samarbetskyrkan Söderkyrkan, Skellefteå. 

  

  

  

 § 20 

Val av representant 

till Sensus årsmöte 

region Norrland 

Sensus region Norrland har årsmöte vartannat år. Kommande möte sker 

digitalt den 17/5 2022. 

 

Styrelsen beslutar 

att utse Eric Bergner som representant för EFS Västerbotten vid Sensus 

årsmöte region Norrland 2022. 

  

 

 § 21 

Rapport Sensus 

styrelseledamot 

Meddelas att det idag finns EFS-representanter i Sensus styrelse varför 

AU inte förordat ytterligare ledamöter från EFS-sammanhang. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

  

 § 22 

Rapport från 

Framtidsgruppen 

 

ST 108/210925 

Framtidsgruppen består av Kerstin, AnnaMaria, Per, Mikael och Mats.  

Gruppens uppdrag är att, utifrån processgruppens slutrapport och andra 

faktorer, arbeta med frågan om EFS Västerbotten ska gå in i EFS 

riksorganisation. Uppgiften är att göra en risk- och konsekvensanalys, 

analysera vad som kan vara positivt och negativt med en övergång, samt 

göra en tidsplan. 

 

Såväl medarbetare som föreningar kommer att involveras i arbetet under 

året. Arbetet kommer att utmynna i ett förslag till EFS Västerbottens 
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årsmöte 2023. På EFS Västerbottens årsmöte 2022 kommer en rapport 

att ges från Framtidsgruppen med utrymme för samtal och synpunkter i 

arbetet. 

 

Styrelsen uppdrar till Framtidsgruppen att förbereda frågan till nästa 

styrelsesammanträde för fördjupat samtal.  

   

 § 23 

Rapport gåvor 2021 Meddelas att gåvoresultatet för 2021 blev 6 396 000 kr. Det är 600 000 

kr under budget.  

 

Styrelsen mottar rapporten. 

   

 § 24 

Rapport nedlagda 

föreningar 

Bordläggs till sammanträdet 26/3 2022. 

 

  

 § 25 

Rapport EFS  Df ger en kort rapport. Norrbotten har fått en ny df Anton Björkman.  

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 § 26 

Rapport EFS 

Västerbotten 

Df och ledamöter i styrelsen ger olika rapporter och informationer om 

aktuella ärenden och kommande träffar såväl regionalt som nationellt. 

Söderkyrkan smyger i gång sin verksamhet under våren. Ett antal 

föreningar söker nya medarbetare, Grisbackakyrkan, Jörn/Bolidens 

krets, Carlskyrkan, Robertsforskretsen, Solbackakyrkan  Boliden/Jörn 

söker präst, Carlskyrkan söker vikarie och arbete pågår med Bygdeå och 

Bureå om tjänstesamarbete. Arbetsledarträffar genomförs i februari. Ett 

arbete pågår om nya lokaler för kansliet. Inför sommaren är det en 

utmaning att hitta präster till tre konfaläger.   

 

Styrelsen mottar rapporterna. 

 

 § 27 

Övrigt 

 

Internationella rådet meddelar att en digital träff för missionsombud 

genomförs 2/3 kl 19-20.30 där temat är ”vänförsamlingar”. Rådet 

planerar även för en enkät till föreningarna. Kommunikationsrådet vill 

ha ett foto på hela styrelsen. Verksamhetsrådet jobbar med Livsnära 

smågrupper och artikel kommer i Vårt Budskap. Klippenkamraterna har  

öppnat anmälan till påskens tillsammansläger.  

   

§ 28 

Bilagda protokoll: Internationella rådet 211019 och 220118 

Kommunikationsrådet 211208 

Arbetsutskottet 220117 

 

 

 



7 

 

§ 29 

Nästa sammanträde 

och avslutning 

Nästa sammanträde är i Ånäset 26/3 med Per Moen som värd. 

Mötesordförande tackar alla deltagare och avslutar sammanträdet med 

bön. 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

 

Eva S Bäckström     Thomas Johansson    

sekreterare      mötesordförande 

 

 

 

 

 

Per Moen 

justerare      


